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Avri gaat bedrijfsmatiger werken 

Avri gaat samenwerken met 

      gemeenten en inwoners om de totale

      buitenruimte schoon te houden.

     Strategie





                7 Strategische 
                doelstellingen

1. Duurzame inzetbaarheid medewerkers

2. Transparante bedrijfsvoering

3. Lagere lasten voor onze inwoners

4. Lagere lasten voor onze gemeenten

5. Duurzaam en winstgevend ingerichte 
Meersteeg

6. Maatschappelijk betrokken ondernemen

7. Milieubewust ondernemen













             Doelstelling 4:
               Lagere kosten voor onze gemeenten

     Meetbaar doel: 1 miljoen euro structurele 
kostenbesparing in 2015 voor deelnemende 
gemeenten op het gebied van beheer van de 

openbare ruimte
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De gemeente Zaltbommel is erg tevreden over de samenwerking 
met AVRI handhaving. Zij denken mee, adviseren gevraagd en 
ongevraagd op een prettige manier en zijn flexibel in hun inzet.

 
Het takenpakket van boa’s is in Zaltbommel erg breed. Het 
bestaat onder andere uit toezicht houden op straat en bij 

evenementen, handhaving van de APV, het oplossen van klachten 
over de veiligheid en leefbaarheid en het zichtbaar aanwezig zijn 

in de dorpen en wijken. Ook werken zij mee in de voorbereidingen 
voor de jaarwisseling en zijn zij een belangrijke gesprekspartners 
als het gaat om zaken die in de woon en leefomgeving afspelen. 

 
De AVRI is een betrouwbare, meedenkende partner met prettige 

medewerkers waar ik graag zaken mee doe.
 

Leonie Willemsen

Ontwikkelaar Veiligheid gemeente Zaltbommel



De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Maasdriel de AVRI 
ingehuurd voor toezicht en handhaving op het gebied van de 
APV. Over de samenwerking is de gemeente Maasdriel zeer 

tevreden! 

Vooral het constructief meedenken, de flexibiliteit, vakkundigheid 
en het principe afspraak is afspraak zijn voor de gemeente altijd 

een goede basis geweest voor de goede maar ook bijzonder 
prettige samenwerking.

Ik wil u en uw mensen dan ook bedanken voor de jarenlange 
prettige samenwerking.

 
D. Bruggeling

Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid

Gemeente Maasdriel



De afgelopen drie jaar heeft inzet plaatsgevonden in de gemeente 
Neder-Betuwe. Toezichthouders hebben in de weken  vooraf aan 

de jaarwisseling diverse handhavingstaken uitgevoerd. Dit is 
altijd naar volle tevredenheid van de gemeente verlopen. 

De gemeente wil uw team bedanken voor prettige en vakkundige 
samenwerking zoals dit de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. 

De gemeente ziet voortzetting van de samenwerking met 
vertrouwen tegemoet.

 
A.M. Sawade

Beleidsmedewerker Openbare Orde en Integrale Veiligheid

 Gemeente Neder-Betuwe



                       ICT

ICT ondersteuning verhoogt 
productiviteit
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